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जळगाव हि.१६  (ियतयिधी) शासिाकडूि ववद्िापीठ परीक्षा आिोजिाबाबत पुढील यििेश िाप्त झाल्िािंतर 

ववद्िापीठाकडूि काियवािी केली जाणार असूि तोवर ववद्िार्थिाांिी घरी रािूि अभ्िास करावा व  परीक्षांच्िा 
आिोजिाबाबत संभ्रम यिमायण करणाऱ्िा माहितीवर ववश्वास ठेऊ ििे तसेच घाबरूि ि जाता कोरोिो ववषाणूच्िा 
मिामारी ववरूध्ि धैिायिे सामोरे जावे अस ेआवािि कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर मिाराष्ट्र ववद्िापीठाचे कुलगुरू 

िा.पी.पी.पाटील िांिी केल ेआिे. 

 

कुलगुरंूिी आपल्िा आवाििात सववस्तर भूममका मांडली आिे. तिांिी म्िटल ेआिे की, शासिािे कोरोिा ववषाणूचा 
िािभुायव रोखण्िासाठी लाॕ कडाऊि व संचारबंिी लागू केली असल्िामुळे सवय मिाववद्िालिे व ववद्िापीठातील 

शैक्षणणक व िशासकीि कामकाज घरी रािूि सुरू आिे. 

ववद्िापीठाच्िा माचय /एविल /मे २०२० मधील  सवय िातिक्षक्षक व लेखी परीक्षा पुढे ढकलण्िात आल्िा आिेत.तस े

िापूवी कळववण्िात आले आिे. 

लाॕ कडाऊि संपल्िािंतर परीक्षांच्िा यििोजिाबाबत आढावा घेण्िासाठी उच्च व तंत्रमशक्षण मंत्री श्री.उिि सामंत 

िांिी ६ एविल रोजी व कुलपती तथा राज्िपाल श्री.भगतमसिं कोश्िारी िांिी ७ एविल रोजी राज्िातील सवय 
ववद्िापीठांच्िा कुलगुरंूसमवेत व्हिडडओ काॕ न्फरमसगंद्वारे बैठक घेऊि संवाि साधला.िा बैठकीत स्थगगत 

परीक्षांचे आिोजि व यिकाल , हिच्िुयअल क्लासरूम द्वारे आॕ ि लाईि तामसका, रासेिो स्विंसेवकांचा कोरोिा 
ववषाणूचा िािभुायव रोखण्िात सिभाग, पुढील शैक्षणणक सत्र आिी ववषिांवर सववस्तर चचाय झाली.जे ववद्िाथी 
आॕ ि लाईि तामसकांपासूि वंगचत राहिले तिा  ववद्िार्थिाांच्िा तामसका लाॕ कडाऊि संपल्िािंतर घेण्िात िाहिात 

असेिी मंत्रिांिी िावेळी सुचववले.   िा चचेत सवय कुलगुरंूिी आपआपल्िा ववद्िापीठातील परीक्षा आिोजिाची 
वस्तुव्स्थती मांडली. मंत्री मिोििांिी सवय ववद्िापीठातील परीक्षा ववषिक कामकाजात एकवाक्िता असावी िासाठी 
मंुबई ववद्िापीठ , साववत्रीबाई फुले पुणे ववद्िापीठ, मशवाजी ववद्िापीठ कोल्िापूर आणण एस.एि.डी.टी.ववद्िापीठ 

मंुबई िा ववद्िापीठांचे कुलगुरू तसेच उच्च मशक्षण संचालक व तंत्र मशक्षण संचालक अशा सिा सिस्िांची सममती 
गहठत केली आिे. िा सममतीिे लाॕ कडाऊिचा कालावधी संपल्िािंतर परीक्षा कधी, कशा व कोणतिा कालावधीत 

घ्िाहिात तसेच तिाचे स्वरूप कस ेअसावे िा संिभायत सवय ववद्िापीठांच्िा कुलगुरंूशी चचाय करूि शासिास अिवाल 

सािर करावा व शासिाच्िा आिेशान्विे सवय ववद्िापीठांिी परीक्षांच्िा आिोजिाबाबत काियवािी करावी अस ेयििेश 

िेण्िात आले आिेत. 

 



िा अिुषंगािे शासिाकडूि परीक्षा आिोजिाबाबत यििेश िाप्त झाल्िािंतर तिािुसार ववद्िापीठाकडूि काियवािी 
करण्िात िेईल.तसेच सवय घटकांिा िी काियवािी कळववण्िात िेणार आिे.तिाबाबतची माहिती ववद्िापीठाच्िा  
www.nmu.ac.in िा संकेतस्थळावर िमसध्ि केली जाईल.तिामुळे ववद्िार्थिाांिी परीक्षा आिोजिाबाबत 

समाजमाध्िमामध्िे संभ्रम यिमायण करणाऱ्िा माहितीवर ववश्वास ि ठेवता ववद्िापीठाच्िा अगधकृत 

संकेततस्थळावरील माहिती अगधकृत समजावी. 

 

ववद्िार्थिाांिीकोरोिाचा िािभुायव रोखण्िासाठी घराबािेर ि पडता आपली व आपल्िा कुटंुबाची काळजी घ्िावी तसेच 

घरी रािूि अभ्िास करावा असेिी आवािि कुलगुरू िा.पी.पी. पाटील िांिी केल ेआिे. 
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